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Lenkijos generolams 
reikalingi pinigai

DIDELIS PLYŠYS 
IŠILGAI AMERIKOS

Oras debesuotas, kartais pasi 
rodys saulė, šaltas.
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

LENKIJA NORI 350 MILIJONŲ DOLERIŲ 
PASKOLOS PROCENTAMS MOKĖTI

luotas pajėgos dar neįsiveržė į 
Lenkiją ir nematyti pasiruoši
mų įsiveržti į kaimynine vals
tybe.

Gruodžio 18: Rufas, Zozimas, 
Gerdvilis, Jaugilis, tirna, Arvis- 
tas, žengė.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.

Edmond Mai re, Prancūzijos 
demokratiniu darbininku konfe
deracijos generalinis sekretorius 
s Prancūzijos premjero Pierr 
Mauroy patyrė, kad Lenkijoj 
jau suimta 45,000 darbininkų ii 
devyni nušauti. Pats premjeras 
Mauroy nepadarė jokių kcmer 
tarų tuo reikalu, tuo tarpu ki
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Kancleris Schmidt tariasi 
Vokietijos bankininką 
galėtų paskolinti Lenkijai 

350 milijonų dolerių.

WASHINGTON, D.C. — Ast
ronautai pastebėjo, kad Žemės 
pluta plyšta išilgai Amerikos. 
Plyšys yra gana didelis, ilgas

Dabartinė Lenkijos vyriausy
bė?paskelbusi karo štoč-į ir už
draudusi krašto gyventojams 
judėti, taip pat uždraudė ir 
Amerikos diplotoatams važinėti 
po' Lenkija. Amerikos diploma
tai gali judėti’ tiktai liek, kiek 
gali judėti krašto gyventojai.

JAV Valstybės departamentas 
svarsto pašiūlymą uždrausti 
Lenkijos diplomatams Ameri
koje judėti iš vienos vietos į. ki
tą, kaip yra uždrausta Ameri
kos diplo'malamš judėti pačioje 
Lenkijoje.

Valstybės departamentas pa
sikvietė Lenkijos ambasadorių 
BomųaĮdą JSp^rkpwskj ir pra
nešė, kad jis privalės prisilaikyti 
tokių pačių važinėjimo suvar
žymų, kokie yra taikomi Lenki
joje dirbantiems amerikie
čiams. *

Ambasadoriui taip pat buvo 
įteikta vienbalsė Senato' rezoliu
cija, liečianti karo stovį Len
kijoje.

Areštuoja unijų pareigūnus

Baltieji Rūmai pasmerkė da
bartinę lenkų vyriausybę už pa
skelbimą karo stovio ir įsakymo 
suimti darbininkų unijų vadus.

Baltųjų Rūmų spaudos at
stovas Dean Fischer pasmerkė 
Jaruzelskio valdžios griežtą įsa
kymą militarinei policijai suim
ti ir padėti į koncentracijos sto
vyklas atsakingus unijų parei
gūnus ir veikėjus. Darbininkai 
turi turėti teisę organizuotis į 
unijas.

ryžusi padėti’Lenkijai Didės 
nės. parautos lenkai laukia iš 
Amerikos.

Ketvirtadienį Illinois valstijoje ir"visoj e šiaurėje iškrito tiek dau 
sniego', kad tiktai rąggtnis teks važinėti. ;

Astronautai, besisukinėdami 
erdvėje ir ieškodami ženklų, 
kurie galėtų nurodyti žemės gi
lumoje esančias brangenybes, 
metalus ar naftos versmes, to 
nerado, bet pastebėjo gana di
delį žemės paviršiaus plyšį4 Jis 
prasideda Washington valstijos 
pietinėje dalyje, eina į pietus 
per kelias valstijas, pasuka į ka
lių valstijų lygumas, o vėliau 
pereina Mississippi, suka į rytus 
ir patraukia į Appalachian 
kalnus.

Tie patys astronautai nuvyko 
į tą vietą žemėje, kad pamatytų 
plyšį, bet paviršiuje nieko ne
pastebėjo. Jie įsitikino, kad 
praeis keli tūkstančiai metų, kol 
tas plyšys pasirodys paviršiuje.

kų ginkluotoms pajėgoms.
Dresdeno banko pareigūnas 

Walter Vielmetter, koordinuo 
jas visą lenkų paskolų klausimą 
praneša, kad gavęs gen. Jaru- 
zelskio telegramą, prašančia 
350 milijonų dolerių paskolos

TEL AVIVAS. — Izraeli 
premjeras Beginąs, įtikinęs sa
vo ministerius ir dalį parlamen
to prijungti Golano ankstumas 
prie Izraelio, s ujungė beveik 
visas arabų valstybes prieš Iz
raelį.

Kai klausimas bus svarstomas 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
boje, tai Amerikos atstovas 
taip pat balsuos prieš Izraelį, 
pasmerkdamas šį Begino žings
nį. Beginąs' galėjo ’ imtis šio* 
žingsnio taikos deryboms pasi
baigus, bet jis neturėjo kantry-

— Golan aukštumų arabai 
protestuoja pri:š Izraelio nuta
rimą prijungti aukštumas prie 
Izraelio.

SACHAROVAS JAUČIASI 
ĮVEIKĘS KREMLIŲ

MASKVĄ, Rusija. — Nobelio 
premijos laureatas A. Sacharo
vas labai brangiai užmokėjo, bet 
jis yra įsitikinęs, kad jis priver
tė Sovietų valdžią išleisti jo 
marčią. Liza Aleksejeva jau ga
vo leidimą .išvažiuoti; atsisvei
kino su Sacharovais,' d dabar 
ubagauja pinigų kelionei.

Iš viso Sacharovas prabadavo 
17 dienu, kas R0 metu sulauku
siam žmogui, sudaro didelį pa
vojų.

Sovietų valdžia pasirašiusi • bės. Jis matė, kad privalės ati 
pažadą išleisti į užsienį gimines, duoti ne tik Sinajaus pozicijas 
kad vyras.su žmona ir jų vaikai bet turės trauktis ir iš Jordani- 
galėtų laimingai gyventi. A. Sa
charovo' ir jo žmonos sveikata 
po 17 dienų badavimo susilp
nėjo. Sacharovo posūnis atvyko 
Amerikon studijuoti fizikos, bet 
jo žmonos neišleido.

1 rdbusių naftos bendrov 
nutarė pasilikti Libijoj 
i goresnį atlyginimą ir pr

yrąs su žmona ir jų vaikai bet turės trauktis ir 
tjos žemių.

Beginąs tikėjosi padaryti Iz 
' raeliui gera, bet dabar atrodo 
kad jis įstums Izraelį į 

i karą su arabais. Begino 
| jes nariai pataria' jam 
‘ sutrupėjusį kojos kaulą 
! litikon nesikišti.

siu melų paskutinę dieną 
Lenkija lures sumokėti užsie
niams 150 milijonų dolerių vien 
tiktai nuošimčiams. Dabartiniu 
metu Lenkija yra prasiskolinusi 
27 bilijonus dolerių. Be to, Len
kijos kariuomenės vadovybė 
prasiskolino Sovietų Sąjungai 
tris bilijonus dolerių nuo praei
tų metų rugpjūčio mėnesio. Da
bar Sovietų karo lėktuvai kas 
dien vėla šovinius ir maistą len-

nepaminėjo apie žuvusius nuo 
sekmadienio iki ketvirtadienio.

Ketvirtadienio vakare lenkų 
televizija pranešė, kad valstybės 
gynėjas pradėjo bylas pri.š ke
lis Solidarumo unijes veikėjus 
ir kilus suimtuosius, apkaltin
tus už karo stovio metu įstaty
mų laužymą. Karo stovis, kaip 
žinoma, Jaruzelskio buvo pa
skelbtas sekmadienio rytą ir 
tuojau užimti Solidarumo uni
jos centrai.

WASHINGTON, DC — Ame
rikos Kongresas, apsvarstęs visą 
eilę įstatymų projektų, trečia 
dienį baigė darbą ir išvažinėjo 
iki ateinančių metų sausio 25 d.

Atstovų Rūmuose daugumą 
turėjo demokratai, bet Senate 
daugumą turėjo respublikonai. 
Visi pripažįsta, kad prez. Rea- 
ganas mokėjo su šiuo Kongresu 
bendradarbiauti. Jis pravedė 
beveik visus įstatymus, kokius 
pageidavo. Dalis Alstcfvų Rūmų 
narių turės pasiruošti pirmi
niam rinkimams.

pašto 
užtva-
ųyven- 

atskirtų nuo pasau- 
vado- 

* visu

Senatorius Krank Savickas, daug dirbęs įslatyn 
srityje, vakar Demokratų partijos vadovybės 
kandidatu į JAV’ Kongresą. Dabartiniu melu 
tus Kongrese atstovauja Martin Russo, bet ger 
pakeista rinkiminė apylinkė. Russo buvo išrink! 
kartus. Jis ir dabar nefrėjo būti partijos kand 
rinkiminis komitetas savo balsus atidavė Uline 

rlui. Savicką labai stipriai parėmė sen. M;

SOVIETŲ VALDŽIA PRIMETĖ 
LENKIJAI KARO STOVĮ

PRIMETIMAS KOMUNISTŲ PARTIJOS LENKIJAI 
KELIA AMERIKIEČIAMS DIDELI RŪPESTĮ

WASHINGTON, D C. — La- Dean Fischer taip pat pareis 
bai galimas daiktas, kad.Sovietų kė, kad tuo tarpu Sovietų gink 
vyriausybė prįmetė ■ Lenkijai 
kare: stovį. Sovietų valdžios pa
reigūnai norėjo primesti Lenki
jai komunistinę valdžią, bet jo
kiu būdu negalėjo to padaryti 
be karo stovio. Valstybės de
partamento atstovas DavM R. 
Gergen.. pareiškė, kad Sovietų 
valdžios spaudimas į Lenkiją! 
buvo toks didelis, kad jis pri
vertė vyriausybę paskelbti ka
ro stovį. r

Karo stovis ii' krašte' vedami 
areštai privers lenkus išspręsti 
politinę krizę, kp lenkų daugu
ma nenorėjo. Karo stovid pa
skelbimas nesuderinamas su 
Helsinkio baigminiais aktais; lie
piančiais gerbti pagrindinės 
žnąogauš teises. ...

Uždraudė JAV diploma
tams važinėti l

Bažnyčios sluoksniai, turėju
sieji progos pasimatyti su Le- 
sek Valensa, tvirtina, kad Soli
darumo unijos pirmininkas da
bartiniu metu laikomas Chyliee 
viloje, esančioje į pietus nuo 
Varšuvos. Kanados ir britų 
spaudos atstovams pranešta, 
kad Valensa yra stiprus ir psi
chologiniu atžvilgiu yra svei
kas. Valensa pareiškė, ksd jis 
neves jokių pasitarimų sv. dabar- 
inės valdžios atstovais, pirma 

-lepasilaręs su Solbkrumo ūnL 
jos prezidiumo nariais.

SOVIETŲ KARO LĖKTUVAIS VEŽA GINKH 
IR MAISTĄ I VARŠUVOS AERODROMUS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Lenkijoje gen. Jaruzelskio. įves
ta labai griežta telefonų, radijo’ 
televizijos, spaudos * ir 
kontrolė, bet nėra tokių 
rų, kurios 36 milijonus 
tojų visiška 
lio. Lenkijos kariuomenės 
vybė negali visu lenku i 
užsieniečių laikyti izoliuotų. Tre
čiadieni išlcdio viena britu žur
nalistą, kuris papasakojo apie 
įvykius ir nuotaikas dabartinėje 
Lenkijoje. Jis buvo priverstas 
tylėti Lenkijoje, bet kai pasiekė 
komunistinę Rytų Vokietiją, jis 
jau galėjo’ savo laikraščiui pra
nešti apie gen. Jaruzelskio su
planuotą karo stovį, areštus ir 
planuojamas paskirti bausmes.

Oficialus Jaruzelskio valdžios 
. pranešimas sako, kad suimt 
6,500 Solidarumo unijos vadų, 

streikavusių darbininkų ir darbą 
baigusių, bet nenorinčių iš dirb 
Juvių išeiti plieno ir anglių ka

Kiti pranešimai sako, kad len
kų kariuomenės da!;n:ai užėmė 
So'iidarumo unijos centrą Dan
cige ir baigė Dancigo di btu\ė- 
>e pradėtą streiką Kariuomenės 
daliniai užėmė streikuojančių 
ulieno darbiu T. kų dirbtu ves, 
•sančia.s Varšuvos priemibs- 
•iuose. Treičacienį kariuomenės 
daliniai buvo pasiųsti į Kato.vi- 
čiaus, Krokuvą. Poznanę ir kb 
:as streikuojaničss dirbtuves. 
Visur buvo areštuoti darbinin
kai, rasti ‘dirbtuvėse. Atvykę 
kareiviai turėjo įsakymus suim- 
J Solidarumo unijos narius na
muose, bet jų namie nerado, 

areigas, krėtė 
jai turėjo gy- 
namuosa ne
imi jos veikė-

— Vokiečiai sutiktų .kiek su 
mažinti buvusios paskolos pa 
grindinę sumą, bet lenkai pir 
ma privalo sumokėti nuošim 
čius.

)ūtų reikalas, bet tuo tarpu So
jom kuro baimių Lenkijoje

kareiviai ai u k o p 
namas, kur veikė 
vend, bet kituose 
ra ;tų Solidarumo 
:ų neieškojo.

P^ra.7or ‘-ongressPenAdlcaj oivisi 
^aihing*on d r ,

— Iždo sekretorius Donald
T. Regan gavo . kelis galvos Į pranešimai iš Lenkijos, įskaila: 
priepuolius. ir Sun-Tiincs pranišinius, vis

BONA, Vak. Vokietija.— Len
kijos premjeras Jaruzelskis, ge
nerolų padedamas, įvedė karo 
stovį, padidino streikus, suma
žino dirbančiųjų skaičių ir da
bar jam didžiausiu rūpesčiu ta
pe' pinigų stoka. Jjcnkų genero
lai pirmiausia kreipėsi į Vokie
tiją, prašydami 3o0 milijonų 
doleriu naskolos.

iki KCtvirtad emo c.oviotų ka- 
'iuonier.ės dalinių pačioje Len
kijoje nebuvo, jrigu neskaityti 
Ivicjų divizijų, ten laikomų su- 

jrižiūrėti. Sovietų 
(JOn.ĖCJ) kariu. 03-

Didieji Sovietų lėktuvai aive- 
ia į Varšuvą karo medžiagj, 
šaudmenis ir naujus ginklus, 
;>et lėktuvai, iškrovę siuntinius, 
•.uejau grįžta namo, šaudmenys 
ir maišias perduodamas lenkų 
kariams. Jaruzelskis gavo iš ru
sų karo medžiagos ir patarnavi
mus už 3 bilijonus dolerių nud 
šių metu rugpiūčio mėnesio.

PARTIZANAI NUTRAUKĖ 
ELEKTROS SROVĘ

SAN SALVADOR. Salvadoras.
- Įsibrovusieji partizanai nu-; 

tarukė elektros srovę visoj e Į 
sostinėje ir kelias valandas lai- Į 
kė tamsoje pusę milijono Sal- j 
vadoro sostinės gyventojų.

Gvatemalos pasienyje ėjo ko- ■ 
vos su- įsibrovusiais Kubos ka-} 
riais ir iš įvairių kraštų suvažia- į 
vusiais kovotojais prieš Salva
doro vyriausybę. Partizanai pa
siuntė grupę specialistų išsprog
dinti San Agustin srityje vei- 
kianieą elektros jėgainę. Parti
zanai padėjo galinga bombą ir 
dingo. Visa sostinė liko tam-1
soje._..■

Kariuomėnžž "vadovybė Injcf- 
jo, kad partizanai: neįsibrautų 
į sostinę ir nepadarytų dar di
desnės žalos.
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Senjorams nėra lengva nustoti rūkyti
Žinovai sako, kad seniorams 

tankiausias Lukotarpis po nu 
mojimo lūkymo, ui pirmos 3C 
uienų.

šiame laikotarpyje apie puse 
visų apsisprendusių rūkorių su 
geiais norais numesti rūkymą, 
grįžta atgal prie cigaiecių. Apie 
iai pranešė Švedijos medicinom 
gydytojas.

Studijavimas tų asmenų, ku
rie perejo anti-rūkimo kliniką 
KamiinsKa ligoninėje Stockhol- 
me, rodo, kad 64 proc, eme vėl 

, rūkyti.
Is jų 50 proc. ėmė rūkyti bė

gyje dO dienų.
Gydytojas Huie 

kuris vedė studijas, 
nustoti rykyti, yra
kiau, negu daugelis apie tai ma
no,

Arvidsson. 
sako, kaa 

daug sun

i 180 dieniį, gavus iš namų savi

nuostatas (Orduuance), kurie
E s? ve turtą iš-

vųjų tarpe. Antras būras— va
dinamas “joint tenancy” su te - 
?e palikuoniui palikti visą turi
mą turtą, vad- “right of suivA'or 
ship”. Trečias būdas, kuris labai 
dažnai vartojamas, tai yra tam 
tikra speciali trust© forma. Ši 
forma turi dar dvi rūšis, iš ku
rių viena — tai taupymo sąs
kaita, kurioje jūs save įrašote 
patikėtiniu (trustee), kuriam 
nors kitam asmeniui ir vadina
ma .“mutual” fondo trustu.

sikraustyfi.

Kodėl reikia testamentą .... 
tvirtinti valstijos teisme?

KL. Pasakykite, kodėl parašy
tą testamentą, dar reikia pat' 
virtinti valstijos teisme?

Jonas B-tis

ATS. Jeigu žmogus— testato- 
torius savo turtą nori paskir
ti bet kuriam asmeniui, tai jis 
turi nebijoti tą testamentą pa
tvirtinti valstijos teisme. Prie
šingu atveju — žmogus perlei
džia savo turtą kam nors kitam, 

, be savo noro pareiškimo. Tepka

d to rūmų, bet pačiuose AUtovų 
g rūmuose. (Apie tai pranešė ‘T. 
|ž.” 1981. XH. 3. reporteris).

* ♦ M ♦

26,000 invaUdai pripažmti 
darbiais įmonėmis

Washington, D. C. Prez. Rea-J 
gano administracija užpraeitą! 
penktaienį pranešė spaudai, kad! 
25L ič 2,9 milijonų invalidų. * 
kurie dabar gauna Soc. See ue-1 
darbingumo benefirus. yra vi-| 
siškai fiziškai darbingi ir jie pri-j 
VcwO netekti savo išmokų.

Soc. See. vyr. administrato
rius Atstovų Rūmų subkomite- 
te pareiškė, kad iš 55,000 galūti- 

į nai ištirtų bylų, nutarta dėl ne- 
Į darbingumo gaunančių išmokas, 

26.000 asmenų buvo įsakyta iš
braukti iš benefitus gaunančių

i

Trecia, trečia dalis tų, kurie j 
susilaikė nuo rūkymo per išti- i 

turėjosus metuN, dar vis 
noro rūkyti.

Minima^ gydytojas 
Kad tie asmenys, kurie 
rūkymą, turi problemą 
aencija padidinti savo 
svorį.

Tyrinėjami švedai, pametę ru- 
kymą, vidutiniškai priaugo 18 
svaru.

V iem padidino savo kūno svo
rį vienu svaru, o kai kurie net 
iki 40 svaru.

Rūkymo numetimo laikotar-1 
pyje, kai kurie pacientai tapda
vo nervingi ir elzlūs.

Tokiems pacientams tekdavo 
duoti raminančių vaistų. Toki 
pareiškimą padarė gydytojas H. 
Arvidsson. m, š !

teigia, j 
pameta 
su ten- 

kūno

.— Žmonių gyvenimo ilgumas 
(suaugusiems) nuolat didėja.

* sąrašo. Gal būt iš to skaičiaus,
apeliacijas, tik 

apgausią invalidumo sta-
peržiūrėjus jų 
30 % 
tušą.

Kanados unijos reikalauja 32 darbo 
valandų savaites įvedimo

Neseniai įvykusiame Ontario jos vadu D. McDermonthu. Šios Į 
Darbo Federacijos suvažiavime 
pum. C. Finely ir kiti unijų 
vadai reikalavo, kad Kanadoje 
būtų įvesta 32 valandų darbo 
sav-, apmokamų darbo dienų mc 
tinai ir tėvui, kūdikio gimimo 
proga; S5.75 minimalaus valan
dinio atlyginimo ir bankų su-1 kanadiečių (policijos- apskaičia-

* * *
— Chicagoje veikianti Gold

blatts kompanija naujai atida
rys 6 krautuves. Praeitą vasarą 
Si bendrovė paskelbė bankrotą. 
Dabar pranešė, kad kompanija 
tęs savo darbą su šešiomis savo 
krautuvėmis. Pranešime pažy
mima, kad kompanijos viena di
džiausių krtutuvė Chicagos m. 
centre, State bus uždaryta. : 
Be to dar yra uždaroma mažės-! ga^iti nemokam? bendruomenės 
nių krautuvių. Bus iš viso iš dai| — savivaldybės pagalbą, kad aš 
bu atleista 1.5C0 tarnautojų, isj senėjimo savo namuose ga- 

0,4 pn j » gyVejlt?

JŪS KLAUSIATE,
Pagalba vyresnio amžiaus 

žmonėms

KL. Pasaykite, kur ač galiu

MES ATSAKOME,
Aldona M-nė

kaitant 3/4 štabo narių. 
❖ * *

HARVESTER DARB.LNTN- j 
NINKAMA BUS LIŪDNOS

KALĖDŲ ŠVENTĖS

Iš Melros Parko pranešamą? 
. kad ten reikė Harvesterio trpką 

tose demonstracįioje }^.^^^^ ten nėra

demonstracijos suorganizuotos, J 
kad pasmerktų Kanados finansų j 
minister! A. MacEacheną dėl i 
paskolų sumažinimo.

Kanados unijos pranešėjai tei | 
gia, . kad 1
dalyvavo daugiau negu 100,000; dinių dekoracijų prie dirbtuvės

vaistybinimo. Suvažiavimas esą 
pasmerkė JAV GM dir. R. Smi- 
tho pasiūlymą automašinų ga
mybos unijai vsumaėinti valam 
dinįus atlyginimus iki S3, kad j 
būtu vėl išbudintas visiškai su- Į > V v
menkėjęs automobilių pardavi-1 
mas. *4T. Ž.” 1981. 12. 3 d. ži 
niomis unijų vadai reikalauja 
nuolatinio atlyginimų didini
mo.

kė 65 metus turi galimybės gy
venti iki 79.2 metų; moterims, 
kurios iki pasiekė 65 m. praei
tais metais, gali tikėtis gyventi 
iki 93.8. Apie tti pranešė Phy
sicians Washington Report 1981 
m. gruodžio nr. 5. Žurnalas lei
džiamas Philadelphhia, Pa.

I vengti testamento tvirtinimę 
procedūros, gali sudaryti tam

J tikras negeistinas išdavas. Pvz., 
i jeigu jums kas nors patartų pa- 
Į sinaudoti vadinama joint tenan

cy procedūra, turint galvoj, kad 
tokiu būdu būtų atidėtas pat
virtinimas teisme,išvengiant gan 
mažų išlaidų, tas tokio būdo pa
naudojimas gali būti priežasti
mi mokėti kitus mokesčius. Jei
gu jūsų patarėjai negalėtų iš
aiškinti šių neigiamų pasekmių, 

i tai patartina nesinaudoti tokių 
i

"ILIUSTRACIJA IŠ “ARS
AMANDI”

Jis tuoj nueis 
ir tars tuoj 
paskutinį žodį: 
Pratars, ir ašarą

; ant tavo veido — 
užrašys.
Geltonos kasos
ir ilgesiu pasriuvę akys 
jo veidą migloje, 
tarytum pro pilną šydą, 
pamatys.
Priglausk jau paskutinį kart 
prie jojo savo veidą 
ir įsidėk, paveikslą jo akių 
į jauną širdį, t 
kad neštum peryąudras, 
per rudenį ir vėją - 
jį —

širdy.

ATS. Chicagiečių vandens 
sąskaitos rado, kad 45% per.

; metus reikia mokėti ir už vadi- į 
; narna Sewer Service patarnavi-j

mą. Bet čia veikia vadinamas' 
exemption seniorams, kurie vai' 
do savo vardu nuosavą reziden-j 
ciją su atskiru vandens skaitliu- 
ku arba vandens asserment’u • 
Toks senjoras turi būti reziden. i 
cijos savininkas įr gyventi tame 
name, kaip principinėje reziden' . 
cijoje. Jūs turite raštu užpildyti! j 
aplikaciją ir įteikti City of Chi-Į 
cago Department of Sewers, rm.!
408, City Hall, 121 N. LaSalle Į “ - - 
St., Chicago, Ill., tel. 744-7456.

Namu Savininkai privalo mokėti 
ūz depozitus palūkanas

“patarėjų” siūlymais.
Čia reikia pasakyti, kad labai 

dažnai nekilnojamo turto par
davėjai, akcijų brokeriai, arba 
vad. “mutual” fondų pardavė
jai ir net bankų tarnautojai ne
žinodami gerai arba labai mažai 
turintieji žinių apie teisinius 
nuostatus apie visus valstijos 

. teismo testamento patvirtinimo 
nuostatus, ypač apie - išvengimo 
tvirtinimo procedūrą, kurie 
mažai tuo reikalu gali ką pa- 

i Jūs galite -i apsivil- 
J ti, jei jų paklausysite arba sek
site jų nevykusiais patarimais. 
Naivūs asmenys,-kurie siekia ką 

į nors gauti už nieką, dažnai ak- 
! lai paseka tokius blogus “pata- 

KL. Pasakykite, ar Chicagoje: rėjus.
namų savininkai privalo mokėti ‘

Romas K-žaitis

ATS. Tokią pagalbą vyresnio 
I. amžiaus žmonžms Ulinojuje tei
kia vadinama Comnjunity Care; 
įstaiga. Ji teikiau rezidencijose 
esantiems sveikatos pagalbą se
njorams, vadinamą Home nur
sing’home maker, ir atlieka na
mų ruošą. Ta įstaiga pristato j 
namus virtą maistą, vad. home 
delivery meals. Be to suteikia, 
asmenišką pagalbą ir kt., kas ne 
įeina į ne medicinos- patarnavi
mą. Norintieji tokią pagalbą 
gauti, skambinkite — Illinois 
Department of Aging,, tel. 800— 
■252-8966. z-

. .. , . , . _ , t
pastatų. Iš ten atleista 2,000 dar-j 
bininkų neva 3 ar daugiau sayaįj 
čių “atostogoms”- Gi 600 trak-j 
torių pradukcijos darbininkų 
Melros Parke jau buvo atleista 
lapkrišio mėnesį. Tų dirbtuvių 
darbininkai padavė vietos Ne-; 
darbo įstaigai pareiškimus kom-s 
pensacijai gauti.. |

1 Taigi, nelinksmos Kalėdų šven-Į 
tėe bus ’ Harvesterio darbinin-1 
kams ir jų šeimų nariams.

Magd. Š-nė

vimu dalyvavę tik 50,000). De
ment racijų dalyvius jaudino ži
nios, kad Kanadoje imamos per- 
aukštos palūkanos, dėl to esą!

Į prarandami dirbančiųjų namai, į 
I farmerių žemės ūkiai; Kanadoje j 
I dėl fabrikų uždarymo, padidėjęs j 

nedarbas.
Unijos vadas McDermott savo 

i kalboje smarkiai pasisakė prieš 
Kanados valdžios pasirinktą eko į 
nominę politiką, dėl kurios ken
čia visi kanadiečiai.

Unijų vadas Toronte įvyku
siame Ontario Darbo Federaci-

Didžiausios demonstracijos
Kanados unijų istorijoje

Kanados parlamentas XI.
susilaukė didžiausių demonstra- 1 jos suvažiavime pasakė, kad se-
cijų, kurias suorganizavo Kana- kančios demonstracijos įvyks ne 
dos Darbo unijų kongresas su miesto aikštėj, ar prie parlamen-

21 3 Nuo 16-jo šimtmečio aukš-j 
lesnes dvasiškuos vietas Lietu-Į 
voje galėjo’ užimti tik bajorų j 
kilmės žmonės.

KL. Kur ač galiu gauti pa
galbą, kai dėl senėjimo nepa-j 
jėgiu pasitaisyti . savo gyvena
mos rezidencijos langų, durų, 
įdėti izaliaciją ir mažą namų 
remontą padaryti? Už suteiktas 
žinias iš anksto dėkoju-

Kazimeras iš N.

Šiuo atveju yra trys būdai, pa 
palūkanas už gautus iš nuomi. i gal kuriuos' jūs galite išvengti 

Į testamento patvirtinimo valsti- 
į jos teisme. Pirmas būdas, vadi-

Algimantas Pacėr

(Iš Sūduvos išleisto eilėraščių 
ELEGIJOS rinkinio}

• Kalėdos yra šviesos ir lais
vės simbolis.

ninku depozitus?
Susirūpinusi Rožė B-nė

ATS. 5% į metus namų savi
ninkai privalo mokėti palūkanų 
už gautus depozitus iš nuomi
ninkų, kurie nuomodami butus 
jiems įmoka. Bet šis nuostatas 
taikomas tiems namų savinin
kams, kurie nuomuoja 25 ar dau 
giau apartamentinius vienetus 
Illinois valstijoje- Jei nuoma pa
didėja, namų savininkas iš nuo
mininko gali prašyti padidinti 
vadinamą Security depozitą. 
Kai nuomininkas iš buto išsi
krausto, jis gali prašyti grąžin
ti užstato pinigus 45 dienų lai
kotarpyje. Tuose 10 ar daugiau 
apartamentų savininkas gali bū
ti atsakingas depozito dviguba 
suma, jei laiku užstato negrąži
na, plus teismo išlaidas turi su. 
sumokėti ir padengti advokato 
honorarą. Šis statymo nuostatas 
pradėjo veikti nuoo 1980 metų, 
sausio 1 d.

....... .  ■ 111 ■— ■ ■ ■ nil
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ATS. Chicagoje tokią pagalbą 
vykdo Department of Housing, 
Ji vadinama Home Weatherza- 
tion programa. Dep-tas įrengia 
vad. audros langus, ir duris bei 
atlieka būtinus - mažus remon
tus, ko senioras pats negali at
likti. Tačiau jūsų metinės paja
mos turi būti nedidesnės kaip 
$5,386 į metus (vienam asme
niui) ir $7,113 (dviem asme
nims) . Tuo reikalu skambinkite 
tel. 744-8551. Ta įstaiga vadinasi 
Chicago, Department of Hous
ing. Rm. 402. 320 N. Clark St. 1 

Chicago. Ill. 60610. Priemies
čių apylinkių senjorai teskam 
bina tel. 436-6900. 

> ę

Kur galiu gauti papigintą 
vad. ‘'Sewer” patarnavimą?

KL. Pasakykite, kur aš turiu 
kreiptis, kad gaučiau atleidimą
nuo spaudoje skelbto Sewei m ą”, be nuompinigių padidini- 
Service mokesčio atleidimą? mo. Chicagoje naujai priimtas

Pažymėtina, kad Illinois įsta
tymas numato, kad nuominin
kui senjorui turi būti duodama 
teisė 120 dienų pasilikti jo nuo
mojamame bute, kai namai pe
reina į vadinamą “Condominiu-

AUDYKLA “JUOSTA”



Bernardas Naujalis j yįn-u

kuris, nors ir ne pro'fe-

į-

7 ■■■■.

-

nes 
žvė-

GYVULIU IR PAUKŠČIŲ PASAULIS
Vieni mums yra draugai, kiti sidaryti profesoriais, bet reikia 

— žmogeųs priešai, bet žmogus, tuos tvarinius mylėti, juos tyri- 
jiems visiems priešas iki nepri-'j ošti bei sekti jų gyvenimą. Rei-( 
jaukintas.'Kada prijaukinamas kia bastytis po miškus, pelkes, 
____1_ _ * J _ U Ai)gyvulys ar paukštis, tada pasi-. 
daro žinogaiis draugas, bet lik- 
rymoje žmogaus vęrgas, 
žmogus prisijaukindamas 
retį ar paukštį jį išnaudoja 
malonumui ar naudai.

Atrodo, nėra ~ tokio' žvėries, 
nors ir plėšriausio, kurio žmo
gus nesugebėtų prisijaukinti, bet 
kad žvėris žmogų prijaukintų, 
taip dar neatsitiko, žmogus, 
kaip buvo, taip ir paliko visų gy
vių priešas.
- Iš tikrųjų, kada- mokslininkai 
riegali susikalbėti su gyvuliais 
ir paukščiais, tai jie tada pava
dina instinktu, 6 tuo tarpu ir 
gyvuliai ir paukščiai tarp asvęs 
susikalba’ ir pasiguodžia, ir pra
neša vieni kitiems’apie pavojus, 
apie geras ir blogas naujienas.

Kadaise New York o universi
teto profesorius pripažino, kad 
gyvuliai ir paukščiai neskiria 
spalvų. Visos spalvos jiems esą 
pilkos. Nesiginčysiu, bet kiek
vienas.
sorius, bet ganė karves, yra ki
tos nuomonės. Mano, sesutė Ro
žytė negalėdavo pereiti per kie
mą kada didžiaskiauturis gaidys 
ten vaikščiodavo, jei turėdavo 
raudoną skarelę- ar kitą' kurį 
rūbeli.'Tada tas pikčiurna šok
davo; ant galvos ir sukruvindavo. 
Užtekdavo pakeisti apvalkalą 
ir didžiaskiauturis būdavo sesu
tei labai draugiškas.
i Pernai Toronto universiteto 
profesorius valgė drugelius, no
rėdamas patirti jų skonį, ir pa
skelbė;, kad skonis “neutralus”, 
taip sakant, jie neturi jokio sko
nio. Gi piemenukai tani profe
soriui galėtų pasakyti priešin
gai. Jie, pasirodo, irgi yra raga
vę ir saką, kad jų skonis yra 
švelnus, 'panašus į jaunų liepų 
lapus, tik išbadėjusių drugelių, 
kurių pilveliai tušti,neturi sko- 
nieiį' anot -profesdriaus — yra 
“neutralus” skonis.
; Kalbant apie žvėreliūs> gyvu
lius ar paukščius, nereikia baig
ti nei specialių mokslų, nej pa-

balas ne kelias valandas, bal iš-. 
tisas dienas ir naktis. Ne taip 
jau paprasta prisėlinti prie žvė- Į 
rdio ar paukščio jam nepajutus.1 
Yra žmonių, kurie šiuos gyvius 
"medžioja” foto aparatu. Tai 
yra savotiškas užsiėmimas —‘ 
įdomus ir naudingas, bet jis te-’ 
galima daryti tik su meile. Jei1 
mes mylėsim gyvąją gamtą, taip! 
sakant fauną, lai mes turėsime į 
Ir kantrybės bei ištvermės, kuri j 
mums atneš laimėjimus. O kiek- { 
vienas laimėjimas duoda mums 
pasitenKipimo ir malonumo.

Ar apie tai nereikėti; pagal
voti senesnio amžiaus žmonėms?

J KARIBUTAS

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
Vasara nusimeta žaliąjį rūbą 

ir aukso spalvas drasko nuo me- 
’ džių vėjas, negailestingai klo- 

' damas juos praeiviams po ko- 
' , jomis. Sename Europos mies- e 

4e “BOBŲ VASARA”, 
j No Gedimino pilies kalno, vieną 
i dieną žvarbūs vėjai žeria auksi
nius lapus ant gelsvų šaligatvių,

KALĖDINIAI ĮVAIRUMAI

Kalėdų šventęs visa ko pilnos.
Jose surandi linksmą, gerą nuo- kuriu kilimais aš brendu. Atkly- 
laiką, draugiškumą,, puošnumą dau čia: suviliotas tėvynės ilge- 
ir visokių prisiminimų. Čia girdi rio, savųjų ir ilgesingai ištroš- 
pasakojimus apie Santa Claus, kęs nemeluotai suvaidinto teal- 
inalai aplinkui pasipuošusius ro, kurio pas mumis visai jau 
blizgančiomis eglutėmis namus,J nebeliko. Nebeliko, tai i 
aikštes, krautuves. Be paliovos, .bet kad jis, norėdamas dar kaip 
nuo ryto iki vakaro, girdi kalė-’ nors egzistuoti, buvo užsispyręs 
■dinę muziką, o televizijos pro-‘. nepasiduoti, kėlė špamus, aukš- 
gramos pilnc's kalėdinių vaidi-ciau asmeninių kvailų intrigų, 
nimų. Į Nežiūrint to,- liepsnos

\ . . ■ ■ I apvilino jo sparnus.
Is tikrųjų, jokia pasaulio di- r ......................

denybė taip nebuvo ir nėra su
tinkama, kaip Kalėdų šventės. ■ 
Kalėdų čventės yra šimtmečių ir j 
tūkstančių metų padaras. Į tą’ 
laiką žmonės sugebėjo jas taip!, 
pagražinti, išgarsinti, kad šian-1 
(Len jos yra prašmatniausias Lnedavė. Klausimas plačiai 
meno kūrinys. ‘ !

siaubtas, opera iškilo ar žlugo. I 
Rudenio “nuklotais auksiniais 

kilimais žengiu per Vilniaus gal 
ves link operos rūmų. Keistas- 
sutapimas: vakar vakare mačiau 
tą pačią “Karmen” Maskvos di
džiajame teatre rr štai, dabar/, 
matysiu Vilniuje. Žinojau, kąd 
bus didelis skirtumas. Nenore-’ 
jau nei lyginti su tuo. ką ten ‘ 
mačiau. Čia jau iš lauko pasiti- 
tikęs pats pastatas nusako, kad 
daug ko nesitikėčiau, nors aš 

.. . tikras, kad čia rasiu lietuvišką
nieko,! kalbą, žinomas pavardes, ir tas

Noreiką. Kada daug tikiesi, kaip 
paprastai, nusivylimas padidėja, 
kai to negauni. Noreika, tiek iš
vaizda, tiek ir vekaliai buvo ga
na puikus, bet broleli, vaidybi- 

r mai — tikras statistas. Scena 
' reikalauja be tu suminėtų savy
bių dar ir vaidybos, kurios pas 

! Noreiką visiškai pasigedau. Bu- 
! vo gaila, kai Karmen rodė tiek 

gerų, pastangų jį suvilioti, o 
partneri.- i tai visai nereagavo. 
Veidas vaškinis. Atidainavo sa
vo partiją ir lieka stovėti visiš
kai indiferentiškas. Nuo pat pir
mojo scenon įžengimo, jis sce
noje netriumfavo nei savo man- 
dromis manieromis, kito kadai- I 

! se Kipras kad darė, nei vaidy
ba. Vien vokaliai man neužteks, 
nors kartais tikrai prilygo bu
vusiam mūsų operos žvaigždei 

‘ Kiprui. Visai kas kita, tik be
pradedantis scenos karjierą ir 
vaidinęs Kunigą — V. Kuprys, 
kuris savo pasirodymu scenoje 
sužvilga manieromis, užvary
damas sceną ir išnaudodamas 
ią visais galimais ir atitinkamais 
būdais^ kad miela žiūrėti. Tiek 
vaidybiniai, tiek vokaliai jis bu
vo be priekaištų, ir aš iš viso 
“Karmen” sąstato jį labiausiai, 
pamilau.

Pertraukos metu susitikau ir 
tokių, kurie dar atsimena klau
somos operos pastatymus ir vi
sų buvo vienoda nuomonė, 
kad kolei kas dar nepajėgė išsi
auginti tokių, kaip Zaunienė — 
Karmen, Mikaela — Dambraus
kaitė, arba kad ir pats Don Cho- 
zė — Kipras.

: Programoje pažymėta “Kos
tiumų išpildymai pagal A. Be- 
nua LTSR J. Jankus”. Pasta
rųjų labiausiai ir pasigedau. Vie
loje ispaniškų skrybėlių, ma
čiau tokias, kokiomis mūsų ka- 
daise šienpiūviai pievas šienau
dami nešiojo. Tarpe jų dar irįto- 
kiom skrybėlėm, kokių gatvėje 
dažnai galima sutikti. , Nežinau 
kas darė moterų kostiumus eski
zus, bet nei vienas neatitiko is
panišką moterų rūbą. Bendras 
scenoje minios vaizdas apgailė
tinai skurdus ir neišieškotas. 
Kas kita dekoratyviai. Kiek sce
nos plotas ir plika leidėia,'"kiek 
vienas kampelis tinkamai išnau
dotas. Labai patrauklūs kalnų 
vaizdai. Dekoratorių už tai ga
lima pagirti.

f
1 Dairausi teatro parteryje sė- 
i dėdamas ir matau veik vieną 
j jaunimą. Iš senesnio amžiaus 
j kur-ne-kur vienas kitas. Čia, 
* Amerikoje, mums įprasta prie- 
j šingai matyti. Taip ir vėliau, 
| kur beteko ir kokiame teatre 
? buvoti, mačiau daugiausia jau
nimo. Tad ir klausiau save, kas 
darosi su mūsų jaunimu? Dėlei 
kokių priežasčių jis paskendo' 
svetimųjų jūroje? Kur visi tie

tur. Viskas taip kukliai, be gė- i 
lių ar sveikinimų bei pagyrų. 
Aš liuokteliu nieko nesakęs nuo 
savo kompanionų ir atsiduriu už “ 
kulisų. Čia randu dar scenoje - 
ir V. Noreiką bei vaidimusią - 
Karmen — Jasiūnaitę. Juos pa
sveikinu, o kai sužino, kad iŠ. 
Amerikos, jie tampa labai ma
lonūs. Primenu jiems apie ko
stiumų trūkumus ir veik pažadu 
prisiųsti keletą ispaniško sti
liaus skrybėlių, nuo kurių jie 
galėtų pasidaryti eskizus. Neži-. 
nau ir pats, kažin ar tai bus ga
lima įvykdyti, bet pažadu ir . 
Karmen kostiumą prisiųsti. Ar, 
tas realu ir jiems priimtina, 
anei pats to nepagalvojau. Kar-r, 
men apkabina abiems rankoms, 
mano kaklą ir išbučiuoja... Po 
tokio gražaus mosto, ji man pri-. • 
sega prie atlapo raudoną rožę,;
iš kurios aš padarau daug juo
kų, sakydamas: Karmen užbūrė;- 
ne Don Chozę, bet mane. Da
bar einu iš proto ir nebežinau^ 
kaip bus, kai reiks išvažuoti A 

(Bus daugiau) į.- .

su aukštuoju mokslu, kurių taip 
šauniai atšokamos vestuvės ir 
daug didelio džiaugsmo per 
spaudą vestuvių proga išliejama, 
kad girdi “sukūrė lietuvišką šei
mą”? Ir čia pat drąsiai patsai 
sau tvirtinau, kad išliks lietuviš
kas kamienas tik čia, nors ir 
okupuotoje Lietuvoje. Čia ma
tau “tą kamieną” tokį patriotiš
kai tvirtą, užsigrūdinusį, užsi
spyrusiai lietuvišką ir pasiryžu
sį žūtbūt lietuvybę išlaikyti. Ir 
čia pat pasidarė man gėda, lyg 
kas, tarytumei, mano mintis 
skaitytų. Gėda už tuos, kurie pi’ 
la patriotines kalbas nuo scenos, 
o jų vaikų anei ‘‘dūko” anei kva
po pas lietuvius ne tik nebėra, 
bet ir lietuviškai jie jau nebe
moka.

Pabudina lyg iš miego uver
tiūros simfoniniai garsai ir vėl 
aš jungiuosi į operos veiksmą, 
kurio'e beveik standartinė re
žisūra, bet nežiūrint to, kur ją 
bematytumei, “Karmen” nauja, . 
miela ir Įdomi, savo patrauklio
mis arijomis užburianti.

Pertraukų metu apgultas bu
fetas. čia užkanda, svaigaliniai 
ir minkštieji gėrimai. Pasivaikš
čiojimų saliukė nedidelė. Pub
lika nėra per daug puošni, bet 
apsirengusi gana skoningai ir 
gražiai. Tenka pastebėti, kad tie 

.puošnūs “skurliai”, kai čia ban
doma per 'juokus vadinti, yra iš 
Amerikos vienu ar kitu keliu 
atkeliavę. Be didelio vargo gali 
atspėti net kur tokia ar kitokia 
medžiaga teko matyti, arba ku
rioje krautuvėje teko pačiam 
pirktis.

Opera baigėsi be didesnių Ova
cijų, kaip kad teko matyti Mas
kvoje didžiajame teatre arba ki-

PIRMUTINIS POLITIKAS :

Amerkiečių laikraštininkas J.' 
Higgins Kristoforą Kolumbą pa
vadino politiku. Kodėl?

— Kristoforas Kolumbas buvo 
pirmutinis politikas, nes jis ne
žinojo kur keliauja, o kai atvyko 
į vietą, nežinojo, kur randasi —; 
ir visa tai už svetimus pinigus!

atpirks 'visa kita.

Mačius pasaulinio masto teat
rus, šitos operos patalpos grau
dinančios. Bet turint omenyje, 
kad dygsta nauji didingi operos 

j rūmai, nuotaiką momentališkai 
^pataiso. .

Mažas orkestrėlis, diriguoja
mas J. Aleksos, kukliai atlieka 
gražią uvertiūrą. Vartau dau 
giau negu kuklią programą, ku
rioje, matau Don Choze— V, No
reiką, Karmen — I. Jasiūnaitę.

: Pirmas/ a kadaise gastroliavęs 
Amerikoje, nors man asmeniš
kai neteko girdėtų _bet at- 
silipimai buvo gana - gražūs.

.Uždanga pakilo. Sevilijos aik
štė. Darbininkes pasipila aikštė* 
je su labai abejingais, ne ispą- 

• Miškais . kostiumais. Chorelių, 
nors mažo, bet pajėgumas toj 

; mis patalpomis pakankamas, i
• Visų pirma daug tikėjausi, ft 

'kiek dabartiniu laiku mūsų kfa- f tik todėl į operą ėjau, kad išgirs
to, kuris kelių okupacijų " per

visvien 
sugadino 

nuotaikas darbui ir tie didelio 
entuziazmo pionieriai metė prar 
keikimo žaibus ir anei į tą pusę 

/nebenori; pažiūrėti. Gal dar ir 
i’dėl to, kad žiūrovai daug iš-jo 
į.norėjo, bet nieko jam, tam išeL 
i vijos bevegetuojančiam teatrui, 

i na- 
Į grinėtinas- Čia užteks , tik tiek.

Lietuvos operoje e:Karmen”

r Apie pačia “Karmen”, kaip 
šaulį, kuriame pasakos pavirsta Į ,veikala/ nei nekalbėsiu. “Kar- 
į tikrovę, kur žmoniškumo jaus- j :aprašyta< apkaU
mas, iškyla aukščiap visų kitų. Į ^operos mėgėju ge-
Del to sic’s šventes ir būna links- žinoma; Mano vi5as rūpes.. 
mos, malonios, visų laukiamos

• Seniau Kalėdų šventėms bu- 
'vo skiriamos net trys dienos ir; 
žmo’nės taip turėdavo pakanka-) 
mai laiko baliams, pasilinksmių 
nimams ir savo kaimynų aplan-! 
kymams.

• čiau šių laikų iškilusį tenorą V.

R. VILIAUS

vakarų vejai

liilllllll

— Libano sostinėje buvo su
sprogdinta Irako ambasada. Už
mušti 25 žmonės. Sužeistųjų 
skaičius žymiai didesnis.

lis buvo ją palyginti- su ankš
čiau dar Kauno teatre matyta 
'.‘Karmen’’ ir padaryti išvadą^

• Kalėdų šventės atskleidžia j 
prieš mus naują, gražesni pa- j"

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti ‘ 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

■ - - tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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NELLIE SKINULIS — Pirmininkė 
JULIA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA. STRUNG YS — Nutarimą rašL 
BERNICE ŽEMGULĮ S — Finansų sekr. 
ANTOINETTE KALY S — Iždininkė 
PEGGY DOVIDAUSK AS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS — Korespondentė

gi B
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Wk. wap

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems

SIUNTINIAI Į LIETUVA 1
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ f

2608 West 69th St, Chicago, HL 80629 ♦ TeL 925-2787 t 
j

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių,

MARUA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

<<,25,01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE

« lerXSILNGAI TXPTT.DGXI RECEPTAI * FANNIE MAT SAI- 
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS RZTKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
I vaL ryto fld 10 vaL vakare*

Befan a dieniai# nno 9 va
D. SUHLMAN. BA Regis;

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų - 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave.. Chicago, IL 60(532

į’-5.

- itew
■ .f

Rožė Didžgalvienė

B

i LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems

3518-24 West 63rd Street 
Tel.: 776-5888 

Chicago, UI. 60629 
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

$ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
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Apsvaigusiems sunku prablaivėti
Nuolatinis Naujienų bendradarbis ir labai nuošir

dus lietuvių tautos laisvės ir gerbūvio šalininkas Vik
toras Karosas vakarykščiame dienraščio numeryje klau
sia, ar vyksta prablaivėjimas? Jis turi galvoje gana 
aštrias Amerikos lietuvių tarpe vykstančias politines 
kovas, kenkiančias ne tik apsvaigusiems, bet ir mažai ką 
padėti galinčias pavergtiems lietuviams.

Žurnalistas V. K., praleidęs dvi dienas nė “ketvirtojo 
mok'lc”, bet ketvirtojo simpoziumo narių tarpe, kalba 
apie tarpusavius nesutikimus ir, nešdamas sunkią asme-. 
nišką tragediją, rado jėgų iškelti klausimą, kuris, rūpi 
kiekviėąam lietuviui,, besidominčiam savo tautos rei
kalais? u •,

Jam labai gerai yra žinoma vienos grupės lietuvių 
neapykanta Amerikos Lietuvių Tarybai. Ta neapykanta 
persimetusi ir Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui. Bet didžiausia neapykanta rodoma Naujienoms, 
ginančioms ALTą ir VLIKą, ir nurodančioms nesusipra- 
tusiems politikams jų vedamos agitacijos vaisius. Jie žino, 
kad Naujienos yra pat seniausias ir plačiai skaitomas 
lietuviškas dienraštis, bet prieš Naujienas kursto ne tik 
naujai atvažiavusius tremtinius, kursto ne tik paskirus 
skaitytojus, bet ir lietuviškas biznio Įstaigas. V. K. aiš
ku, kad apsvaigimas naudingas tiktai Kremliui, demo
kratijos, laisvės ir darbininkų gerovės priešui, nori įžiū
rėti prablaivėjimą, kurio dar nesimato. Jis nenori tikėti, 
kad apsvaigimas buvo nepaprastai gilus ir kad šių dienų 
tikrovė rodė, jog prablaivėjimas dar gana toli.

Valdžios vairo ir lietuvių tautos kontrolės siekusieji 
politikai jos nepasiekė nepriklausomoje Lietuvoje, jiems 
nepavyko pasiekti Vokietijoj, nieko negali padaryti ir 
Amerikoje. Jie žino, kad jų pasirinktas kelias nevykęs, 
bet kito jie nemato, lietuvių niekaip negali Įtikinti, kad 
jų kelias geras. Jie patraukė negalvojančius, bet pro
tauti mėgstančių jie nepatraukė, šiandien jie jau žino, 
kad neišveš. Logika pas juos silpha, pasiryžimo neturi, 
Įtikinti nepajėgia, tai ir stovi pusiaukelėje, kol atsiras 
šviesesni protai, ras įtikinančius argumentus, prablaivės 
ir kalbės garsesniu balsu.

Dabar gali tiktai koliotis, o koliojimais protaujančių

žmonių neįtikinsi. Jie paklausys, nurodys darotnaš klai
das ir pasitrauks,

Susidarė įspūdis, kad vieną apsvaigėlį poveike V.K. 
susirūpinimas prablaivėjimu. Jį galėjo paveikti kelios 
V.K. mintys apie reikalą prablaivėti. Jis citavo lietuviams 
labai svetimo filosofo neaiškias mihtis ir nuo lietuvių j 
tautos nukrypusius išvedžiojimus. Pacitavęs nelietūviŠk^ j 
filosofą, jis dėsto dar nelietuviškesnes mintis vakarykš- j 
čiuose puslapiuose. Jis rašo:

“Mūsuose rysys su artimaisiais Lietuvoje vis dar 
“ne madoje”. Tokių, kad ir tiktai asmeniškų ryšių, 
nenori iš vienos pusės Lietuvos okupantas, iŠ kitds — j 
ir išeivijos “ultrapatriotai” su reorgais, kurie Į oku
puotą Lietuvą važiuojančius mūsų tautiečius apšau- ! 
kia “bolševikų agentais”, “šnipais”, “kolaborantais” Į 
ir pan. Tokia propaganda, žinoma, patiktų Mask
vai, kuri visais būdais stengiasi naikinti lietuvių tau
tą, o Lietuvos valstybę, M. Sušlovo žodžiais, jie no
rėtų matyti be lietuvių”. . . ' . .

(Draugas, 1981 m. gruodžio 17 d.) i
Apsvaigimas toks didelis, kad jis paremtas neteisybe 

nuo pradžios iki galo. Tvirtinti, kad “ryšys su artimai
siais” būtų ne madoje, yra melagingas. Amerikos lietuvių 
ryšių su rusų pavergtais artimaisiais dabartiniu metu 
nėra. Yra ryšiai su Lietuvą okupavusiais agentais. Jie 
ėmėsi visų priemonių, kad ryšių su artimaisiais nebūtų. 
Lietuvon nuvažiavusių jie iš Vilniaus nėišlėidžia. Ne tik 
iŠ Vilniaus neišleidžia, bet ir iŠ “Gintaro” viešbučio ne
išleidžia. Nuvažiavęs “Gintare” privalo gyventi, .šalia 
“Gintaro” pusryčius valgyti, o pietums gali sueiti su 
savo artimaisiais iŠ karto, prie vieno pietų stalo, prie 
degtinės bonkų. .. ir prie mikrofonų sienose, kėdėse ir 
prie stalo. Parvažiavusieji to nežino, bet iš sovchozų ar 
kolchozų atvykusieji žino ir lūpas užčiaupia.

Jeigu kas nuvažiuoja su “Vilnies” pagalba, tai pri
valo mėnesinuką ne tik užsisakyti keliems metams, bet 
privalo ir visą laiką būti palydovo priežiūroje. Automo
bilio šoferiui, vežančiam parvažiavusį lietuvį Į buvusį 
kaimą, įsakyta klausyti ir sekti vežamojo kalbas ir el
gesį, bet keleiviui pasakojama, kad krašte neramu, kad 
yra vagilių ir užpuolikų, todėl sargas visą laiką turi da
boti pavežtąjį, kad jo neapvogtų.

Esame tikri, kad nėra nė vieno lietuvio, kuris ne
norėtų ryšių su artimaisiais. Jeigu toks būtų, tai pra
šome jį paskelbti. Ryšių su artimiąisiais visi norime, bet 
dabartinėje Lieteuvoje Amerikos lietuviams tokhj ryšių 
nėra. Jų neleidžia okupantas. Jis ryšių bijo, kaip jų bijojo 
ir caro laikais. Tvirtinti, kad ryšiai ne madoje yra tik
tai Maskvai naudingas tvirtinimas. Kol jis lietūvių tarpe 
bus skleidžiamas, tai apie prablaivėjimą kalbos negali 
būti.

Labai gilų apsvaigimą rodo tvirtinimas, kad “išeivi
jos “ultrapatriotai” su reorgais į okupuotąją Lietuvą va
žiuojančius mūsų tautiečius apšaukia “bolševikų agen
tais”, “šnipais”, “kolaborantais” ir pan. Nemanome, kad 
“ultrapatriotai” su reorgais ar ultrapatriotai be reargų 
būtų “bolševikų agentais”. Patriotai, “ultrapatriotai” nori 
pamatyti gimtinį savo kraštą, todėl jie ir veržiasi į pa
vergtą Lietuvą. Pirmuoju i pavergtą Lietuvą nukeliavo 
Antanas Bimba, o paskutiniu metu ten važinėja Stasys 
Jokubka. Su jais gali kartais nuvažiuoti vienas kitas bol
ševikas ar bolševike, bet jų labai mažai yra. Iš viso Ame
rikoje bolševikų mažai tebuvo. Andrulis galėjo būti, bet 
Lietuvon jis nenorėjo važiuoti. Advokatus samdė ir pini
gus rinko, kad tik nereikėtų ten važiuoti. Kai mirė, tai

j. KUZAircKlŠ

VILNIAUS SKERSGATVIŲ REZGINYJEPoetę apvaldo įspūdžiai ir jai neįmahu eilėraštyje užmigdyti Vilniaus įkvėptų dainų. Ryšiai su senuoju miestu, pavirtę mediniais, akmeniniais “melo ir tiesų” tiltais, nuveda ją prie pažįstamos poetės Saldine jos skulptūros, kuri jai atrodo “iškalta iš akmens, išlieta is purvo, ašarų ir kraujo”. Klausia,"kur jos paskutiniai žodžiai, tarsi netikėdama pavergėjų liaupsinimu:5Tik vienas Dievas žino, tik Vilniaus dangūs ir tavo veidas,iškaltas iš akmens ir ašarų...KRAUJO AUKAKnygose buvo ųzdašyta, kad “iki aušros, ausružės ieškosim vie tos mirusiem” — tautos kankiniams, nes “liaujas keršija”: jis grįžta “išgulėtas, iškentėtas, išsuktų rankų pirštų, iš tamsos... aprūdijusiais požemių raktais”. Jis 'grįžta “ant grindinio akme nio, kur tave vedė”, grįžta į lie

tuvišką “dirvožemį, į pavasarį”-..Širdis traukiasi “į tamsiausią kiemą” — “toli nuo saulės, nuo langų”, kai pasiklydo “užkankintos žemės” skersgatvių rezginy, apverkdama “palaidot gotiką” ir melsdama, kad Aušros Vartų “apatiškoji Madona” pasiliktų “prikalta” prie Vilniaus- siepų. Juk ji — nusidėjėlių, šventųjų, padegėlių, aklųjų, ir nebylių, arimų, duonos trupinių, vatinukų ir pilkų žiponėlių — Motina nepageidaujama, vos pakenčiama:Žvėrys turi urvus, ' dangaus paukščiai lizdus, tiktai tu neturi sau .galvos kur priglausti...Graudi, nenuraminama nostalgija vadžioja lyrinę heroję apie Vilniaus universitetš. Rodos, ji mato objektyvią tikrovę, tačiau poetės išgyvenimai subjektyvūs, asociaciniu būdu sukilę įsiaudrinusiame viduje: pro šalį plaukia ne tik Skargos aliejinis žibintas, bet ir Sirvydas, Mickevi-
jo žmona Andrulio pelenus ten nuvilko. Panašiai pasi
elgė ir Mizarienė.

Bet kiti amerikiečiai, kuriuos nulydi Lietuvon, tai 
nėra bolševikai. Nuvežti Lietuvon jie gali tapti bolševi
kų agentais. Ten juos pirma įtraukia į šnipinėjimo tinklą, 
bet lietuvių dauguma šnipais netampa.

Kol šitokiais melagingais tvirtinimais operuojama, 
tai prablaivėjimas dar labai toli.

čįaš, JlĮĮjįfiėriĮ, /ĄrĮvA 
su “aukštakulniais, juokingais 
batais” ir Putinas, kuris vieną 
vakarą sėdėjo ir verkė, brėžda
mas “mortuos voco, vivoš plan- 
go”.

ISTORINĖ STAGNACIJASusisvajojusios poetės atkurti vaizdai dvelkia gūdžia stagnacija. Rodos, visa praeitis “palaidota po laiptų nišom" ir Aušros Vartų Madona atrodo “apatiška”, “prikalta... prie Vilniaus sienų”. Be ekspresijos, tos pačios stagnacijos ištikta ir “Madona berankė, Madona akloji, Motina Sopulingoji”. O ir poetės malda minorinė — “nepiaverk tamsumos, nenutildyk aušros, neap- šviesk miglotų žvaigždynų”, kai po languota skara poetė “neša paskutinį dievuką”... Kas tas ■‘paskutinis dievukas — sunku atspėti.Jau kur kas šilčiau J. Švabaitė išgyvena šv. Onos bažnyčią- Me taforiškai jai įkvėpusi gyvybę, tiki, kad “ant plonų savo rankų išlaikys Vilniaus dangų”, ir prieš ją šimtmečiai suklaups. Pirmąkart vižroje įžiūri ir išsklaidytus vaikus:Ir mės ateisim, ‘ ir mes ateisim tikrai, su molio varpsčių raštais, rankšluosčiu aštuonyčiu...Ateisime, jei mokėsime gyventi, sugyventi ir atleisti. Lyrinė nuotaika subyra kaip apdulkėjusi varpinė, kai poetė švelniais mažybiniais daiktavardžiais prikiša: “Žemėlapyje bevardžiai nu- kštukai, daužome vienas kita ma žais kumštukais, jau dabar atsigulę skersai savo karstų, užsispyrę niekados neatįeisti”. “Ir naikinsime vienas kitą, (kaip tai buvo per amžius) ir naikinsim, kol paliks tik neatpažįstami kapų kauburėliai, apnešti laiko dulkėmis”. ..Sunkūs žodžiais, sunkios mintys, sunki ir akla žemėlapių siena “po raudonu EXIT”...Po skaudžių reminiscencijų, po sąžinės apyskaitų poetė atsisveikina šventąją žemę, palikdama budinčią Madoną ir kreipdamosi į patį Viešpatį:Paskutinio sudiev grauduly neišpasakytam a+siklaupsiu ir pabučuosiu šventąją žemę — Vilniaus Jeruzalę. — - Viešpatie, jeigu gali,.tai kodėl negali atitolint šią taurę nuo jųir nuo manęs...“Prie jos krūtinės vystančios ir paskutinės Vilniaus konvalijos”, tarsi vilties ledinė viltis.(Iš Eur. Lietuvio)
Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Visas San Joaquin slėnis yra Amerikos dar
žovių aruodas. Čia auga Salotės, ridikai, pamido- 
rai, salierai ir įvairios kitokios daržovės, o iš vai- 
siu auginama apelsinai, obuoliai, ąplnkbsai ir 
slyvos. Penktuoju keliu galima pasiekti ir Kali
fornijos sostinę Sacramento. Tačiau pradėję 
keliauti Ramiojo vandenyno pakraščiu, tuo tarpu 
turime laikytis pajųrio kelio.

SAN FERNANDO RĖY MISIJA
Išvažiuojant iš Los Angelės nepamirština 

aplankyti ir septynioliktoji iš eilės San Fernando 
Rey de Ėspana misijos,San Fertiarido miesto ri
bose ir to pat vardo dideliame slėKuje, kuriame 
Įsikūrė eilė Los Angeles priemiesčių. Pats štėhis 
yra aukščiau jūros lygio kelis šimtus pėdų ir 
vasaromis čia žymiai karščiau, kaip centrinėse 
Los Angeles vietose.

San E’ernando misijos požymis—jos konven
to laba ilgas pastatas, be jokių bokštų ar varpi
nių ir papuošimų, nes būdavo naudojamas kaip 
vienbutis ar nakvynės namai pravažiuojantiems. 
1797-1^0 metais nisija buvo vienos dienos ark
liais važiavim > ar jojimą atstumu nuo artimiau
sios kitos misi;*'S, taip-pat ir visų kitų misijų 

■r at'tur’.as nustatvtas. San Fernando A C-

miesto (apie 16,000 gyv.) Brand parke tebestovi 
senasis misijos fontanas ir dailininko Barnham 
sukurta misijų steigėjo Junipero Serra stovyla, 
vaizduojanti garsųjį vienuolį, apkabinusį ranka 
indėnų berniuko pečius.

Dailiai restauruota bažnyčia ir gražus sodas 
net neprimena anų laikų, kada misija buvo se
kuliarizuota ir naudojama kaip sandėlis arba 
arklides, o kiemas paverstas kiaulide. Restaura
vimas prasidėjo 1923 metais ir dabar lankytojai 
gali matyti išstatytus parodai vyūb presą, rū
kyklą, rtil^yklą ir svarbiems svečiams patalpas, 
kūribs dabar žymiai patobulintos, hors tebėra 
tarp storų mūrinių sienų.

APLINKINĖS VIETOVĖS
Turint daugiau laiko, iš daugybės Los An

geles įžymybių patartina pamatyti bei apžfūteti 
dar tarptahtinį miesto aerodromą; Rose Hills 
Memorial parką ir kapines su didžiuliu rožių 
sodu Whittier mieste; Amerikos veteranų kapi
nes Culver City; garsius viešbučius, kaip Ambas
sador (čia buvo nužudytas sen. Arthur Kennedy), 
Beverly Hills, Beverly Wilshire, Biltmore, 
Hollywoodo Knickerbocker, minėtąjį Roosevelt, 
International (prie aerodromo), Miramar, Santa 
Monikoje, kur dabar lietuviai teberūošia balius, 
abūdū Sheratonus (prie aerodromo iY Universal 
City); gražiausią gatvę — Wilshire bulvarą, 
įskaitant ir jo dali, vad. 'Miracle Alile’, prie pat 
Beverly Hills miesto; Arroyo Seco parką, kur 

lietuviai seniau ruošdavo gegužines, kol miestas 
uždraudė'; Barnsdale parkh, kūY rengiamos meno 
parodos; Griffith Parką su observatorija ir 
planetariumu; Hancock parką (čia ir yra minė
tos La Brea smalos duobės); centrinį MacArthur 
parką su ežerėliu, ir daugelį kitų vietų.

Lietuvių bažnyčios apylinkėje Įdomūs. Šilver- 
| lake ir Echo ež'e’rai. San Fernando slėnyje yra 
Busch GaritefiS šū fiUolatiniu paukščių teatru. 
Burbaftkė Įdomūs Starlight Theatre, La Canada 
apylihkčš'ė ptrtkiiš £ėlių ir žydinčiu medžių Des
canso GardėhS; Arkadijoje arklių lenktynių tre 

j kas ir puikūš pSšteažinėjimui kelias — HUnting- 
j ton Drive. Apie Marffreland, Palos Verdes pusia- 
j salyje, yra stiklinėmis sienomis Wayfarer^ Cha
pel, kur galima ne tik pasimelsti, bet ir susituok
ti. Kam ĮtfomU fifrnų studijos, 'galitea rasti būdų 
pąsiekti ABC televizijos centrą, CBS, Disney, 

! NBC, Raraniount arba Universal patalpai. Ypač 
įdomi ek^kttl'Sija Universal studijose.

Ramiajame vandenyne, apie 25 mylias nuo 
Lbrtg Beach ktanto, kyšo puiki Catalina sala, 
pavadinti iškreipus šv. Kotrynos vardą. Salos 
sostinė Avalon nuo seno žinoma kaip poilsiavimo 
ir ypač jannifho susibūrimo centras.

GrĮžaht prie Los Angeles centro, pravartu 
užsukti į cbfttrinę biblioteką, kurios senaš pasta
tas tebestovi tarp dangoraižių. Prie pat feeverly 
Hills yra Faramer’s Markei, kuris Įeina į vadina
mą žydų kvartalą, apie Fairfax ir Beverly bulva

ro rajoną. Hollywoode galirha apžiūrėti Wax 
Museum vaškines figūras (kitas vaškinis muzie
jus yra Buena Park mieste, netoli Knotts Berry 
Farm pagarsėjusio savo Uogienėmis ir viščiukų 
pietums). Pajūriniame Malibu miestely yra Paul 
Getty muziejus, kur sutelkta graikų, romėnų ir 
vakarų Europos senovės meno dalykai. Netoli yra 
garsaus filmų aktoriaus Rudolph Valentino iri
mas, paverstas muziejum.! abu pastaruosius įleid
žiama tik susiskambinus telefonu. Vakariniame 
Los Angeles yra įdomi mormonų šventyla, o Hol- 
lywoode garsus Palladium, kur groja Lawrence 
Welk orkestras. La Cienega bulvaro keli blokai 
vadinami “Restaurant Row”, nes čia daug įvairių 
restoranų, garsėjančių ir iš seno dėl grasių filmų 
žvaigždžių it rėžišerių laftkyrno.

Garsus UCLA universitetas yra Westwoodo 
priemtert^je, b hrabų veislės arklių Kellogg ūkis 
— Pomonoje. Magic Mountain pasilinksminimų 
parkas Valencijoje konkuruoja su Disneylandu 
savo naujausiomis atrakcijomis, o Century City 
priemiesčio da’rfg-oraižiąi ir fontanai lenktyviuo^a 
su Los Angeles centro prašmatnybėmis. įdomus 
pasivažinėjimui kelias Mulholland Drive, iš kurki 
matoma tarpais San Fernando slėnio gyvenvietės, 
o tarpais dangoraižiais dunksantis Los Angeles 
centras.

(Bus daugiau)
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Romantiškas veikimas

Aiškusis aprašymas apie tvėrimą, suteiktas mums pirmuose 
pasaulio' įkūrimo Knygos skyriuose, pasako, kad vyras buvo pir- i 
ina sutvertas; bet jis dar neturėjo pagellRDinkės. Paskui buvo 
sutverta Ieva. Ir ar toks metodas neįmanomas Y Argi gabiausieji 
pasaulio novelistai kada nors surado romant.škesnį būdą sursdi- 
mui sužiedotinės savo didvyriui, ne kaip tas, koks yra su tiktas 
mums aprašyme apie sutvėrimą Motinas Ievos?

Jeigu Dievas turėjo galybės sutverti Adomą (ir iš kur gi jis 
atsirado, jei ne Dievas jį sutvėrė?), tai išėmimas vieno šonkaulio 
ir padarymas iš jo moteriškės buvo tik lengvas darbas tokiam 
Sutvertojoj, jei Jis išsirinko sau tokį būdą.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632

* * *#

*
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VLADĖ BUTKIENĖMOČIUTES T
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n^aeilimi gęrai ju§ipąžįstu, gal 
tik trūksta tokių smulkmenų 
kurios ryškiais nuotykiais jį pa- 
įvairina. Duktė, Angelė, dažnai 
nusiskundžia, kad močiutė ir 
angelą išvestų iš kanrtybės per 
dienas iš paskos sekiodama su 
pamokymais ir patarimais ar pa
sakojimu šimtus kartų girdėtų 
įvykių. Mėgink jai ką pasakyti 
prieš, dvi dienas dejuos, kad ja 
niekas nesirūpina, kad ji niekam 
nereikalinga.

Suprantu Angelės padėtį, bet 
nevengiu kad ir kelis kartus iš
girsti močiutės atsiminimus, nes 
dažnai visai nelauktai išlenda 
kokia smulkmena, kuri prijuoki-

3 »
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LAnxmJVIU DIRSKTORIOe

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

{

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJA* t* CHIRURGAS 

Ws^cbesfw CR^munity klinikai 
Medičiais direktoriui 

ii» S. Mąntoeia RA. Westctoeeier, (L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

SUSIRINKIMU

TtLt 562-2717 arias M2-272J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3207 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 Vi. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiium 

ir “contact iensea”.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu drau
gijos nariy priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 18 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 
471 h St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus' ir valdybos rinkimai. Po susi
rinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku organizacijos valdyba kvie- 

t čia visus narius kuo gausiau daly- 
I vauti priesmetiniame susirinkime 
gruodžio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak., 
punktualiai, parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Yra susidarę 
labai svarbių reikalų aptarti ir at
vyks miesto bei apylinkės gerinimui 
komisionieriųs Mr. Harry Sikorski. 
Bus pravesti valdybos rinkiniai. Po 
to — kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm.

Pakeitė vardus

1664 metais, kai Anglija už-
Dr. LEON AS SEIBUTIS’ ėmė dabartinės New Yorko vals-

INKSTŲ, rOSLĖS IR 
PROSTATOS CHiRURGUA 
2656 WRST 65rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popieų

tijos teritoriją, kurią valdė Danija, sekančius miestų vardus New Amsterdam, Beweryck ir Wiltwyck pakeitė j New York, Albany ir Kingston.

r

i
i

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rendescilas tėtei* v 444-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi v atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T<L 376-1882 arba 3763996

• Jeigu verdamas puodas prisvyla, tai įpilkite Į jį vandens su druska ir palikite taip trims va- , landoms. Paskiau pašildykite ; ant lengvos ugnies ir puodą iš- ’ valysite be didelio’ vargo.
“NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

1
SOPHIE BARČUS '
2ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų stud i jot 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daulcus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽfONYTt 

Prognmo* vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., L2A0 vaL pp. 
iš WTIS stoties, U10 AM bangi.

24546 W. 71st Street

Chicago, Illinois 6062$
- Telet 778-5374
t

(HL Pensininkų klubo premijuota novelė)laiptų, su kitais neduoda nė pasisveikinti ir, kaip visados, tempia tiesiog į savo kambarį. Iš patyrimo žino, kad tik čia mano dėmesys bus atkreiptas į ją. kad niekas nepertrauks jos kalbų, neįsi- maisys su savo nuomone, nekri- ’ikuos, jei kokį įvykį papasakos ne visai taip, kaip iš tikrųjų i buvo.

Kiti privažiuoju Sutkų sodybą ir statau mašiną, močiutė, pravėiusi paradines duris, jau laukia ant laiptų. Jos kambarys j yra į gatvės pusę. Sėdėdama prie lango mato visus pravąžiuo- įąūčiuą, praeinančius ir sustojančius pažįstamus ir nepažįstamus; mato suaugusius, paaugusius, ręplinėjančius ir dar tebegulinčius gražiuose vežimėliuose; atpažįsta visų kaimynų mašinas, žino, kieno šuo, atbėgęs į jų kiemą, palaisto kertinį akmenį, kieno katinas slankioja baidydamas nuo lesyklos paukštelius; atpažįsta net savo raudongūžių kardinolų porelę, jau trečius metus iš eilės perinčią tujos medelyje.Šiokią dieną močiutės duktė ir žentas darbe, vaikai — mokyklose. Ji viena nuo ankstybo ryto tupinėja lauke, krapštosi apie ki'ūmus, ravi darže arba ruošia- : si viduje. Gana daug laiko praleidžia savo kambaryje sėdėdama aukšta atrama pintoje kėdėje. Čia pat stovi jos siuvamą mašina, o krepšį su adymo siūlais, adatom, birbadais ir skiautėmis gali pasiekti ranka sėdėdama kėdėje. šioje vietoje ji skaito laikraščius, mezga, siuva, arba, kaip . žentas sako, sumeta akį, kitaip;tariant, nusnaudžia.Šiandien šeštadienis. Visus Sut- kus rasiu namie, jei nebus išva- • žiavę maisto pirkti. Pas juos dažniausia atvažiuoju savaitgaliais. Gyvenu viena, giminių neturiu, o draugų ir pažįstamų kol1 kas netrūksta.Močiutė, pasitikusi mane ant
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų

LINKI SAVO KLIENTAMS 
IR DRAUGAMS

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC
-WILLIAM NELSON, JR., Sav.

3914 WEST lllth STREETVienas blokas nuo šv. Kazimiero kapinių (Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)
Dėl. gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 

kreiptis prie Mr. Nęlson.

Telefonas 233-6335

— Sėsk, viešnia būsi, — sako man, sodindama ant dvigubos lovos, uždengtos jos pačios rankomis dar Lietuvoje austa lovatiese. Paskui prisitraukia arčiau savo kėdę, pasuka ją į mano pusę, atsisėda, suneria ant krūtinės rankas ir atkvepia.Mintyse spėlioto, kuo močiutė pradės šios dienos reikalus. Jai kalbų niekados netrūksta, nors gyvenimas bėga kasdieniška vaga, be didelių sukrėtimų, o praeitis gyva, ryški, kaip po lietaus laumės juosta. *— Tai, matai, vaikeli/kaip prisieina gyventi sulaukus senatvės! — pradeda įprasta įžanga su atsidūsėjimu, — o aš vistięk nepasiduodu, dirbu prašoma ir neprašoma. Rytais išleidžiu šeimyną, apsitvarkau kambarius, apibėgu daržą ir kiemą, išsiskalbiu, vakarienę išverdu. Nepajuntu, kad ir namiškiai jau namie.-Darbo, Onute, niekados ne_ sibaidžiau, nors augau dideliame ūky, nutekėjau į dar didesnį; olačiai gyvenom, daug dirbom, bet ir visko turėjom. Vien karvių laikėm dvi dešimtis, olandų veislės. Veršiukus kaimynai <rrobstyte isgraibstydavo, tik parduok! Pieną statėm į pienine,

matau gana retai ir, nesigiriant, mėgstu kitų pasiklausyti, nors Į cr mano' pačios vietoje nestovi. } Dėl to išgirstu ilgakaklio gaidžio nuotykius, kurį ji buvo prisijau- j kinus kaip šuniuką. Rytais, su-!Į kėlęs vištas, skubėdavo atvesti | prie namo durų. Reikėjo tik išeiti ! į priemenę, atidaryti į kiemą r duris ir pažerti grūdus. Koks pa- į togumas: nereikia kojų sušlapti, j jeigu lyja, ar žiemą sniegu bristi 
į laidarį. Mėgiamiausia gaidžio vieta buvo vartelių stulpas. Čia jis ėjo kiemsargio pareigas. Į sa-j? vuosius nekreipė jokio dėmesio,1 bet, neduok Dieve, svetimam pa- - simaišyti! Šoks kaip laukinis, įsikibs į kuprą, kad ims ploti sparnais, kapoti snapu, braižyti pentinais, nepaleis, kol pati močiutė nuo jo neatgins.Arba vėl, ta dėslioji Raibukė, kuri sukdavo gūžtą tokioje vietoje, kad be kopėčių, kastuvo ar dalgio prie jos kiaušinių neprieisi. Nebijojo užsikarti daržinėje ar tvartuose į pačią palubę, palįsti po klėties pamatu, įsikurti darže, paežerėje, tarp dilgynių ir usnių. įVieną pavasarį močiutė diena iš dienos sekusi Raibukę, bet. ‘ir ši nebuvo iš kelmo spirta. Kiaušinio dėti eina atsargiai, neskubėdama, šen ten sustojus,' pavėsinėj a, pasikapsto po skiedryną, pasiperia sausose piūve- nbee... Akių nuo jos neatitrauk nė minutei! Tik užkalbins kas nors iš prae’nančių per kiemą, ir Raibukė jau dingusi. Pu pusvalandžio išgirsta jos kudakavimą, skelbiantį padėtą kiaušinį, bet kol nusiklausai iš kurios pusės jos skardus balsas eina, Raibukė jau vėl kieme. Tik maž-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

AGNIAUSIA 18 DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

O54U so. HERMITAGE AVENUE
TeL #27-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

nugriebtu kiaules girdėm. Pen-į daug į šeštą dieną močiutė pa- kioliką bekonų kasmet parduo- stebėjo, kad toji gudruolė padavėm. -. Mano žinioje buvo vis-: lenda po malkine, o iš ten, jau kas: namai, vaikai, šeimyna, dar- f kitoje pusėje, daržu, kluonu žai, skalbimas, virimas, audimas, i slapstydamasi, traukia į kloji- svečiai ir ubagai! 1' jPer porą metų su močiutės

✓

Passbook Savings-
4 * 'Mirs savings

^Minimum 
Certificate

Nuo1914 metu
Midland t*aving> zptar- 

nauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi 
at€ tvje.

Sa5karte^ apcJraw’stos 
tki $4b4XX)

2657 69 STREET
Chicago. IL 6062 

Te’ $25-7400
892$ SO. av

Bridgeview, IL 604v
TeL 598-9400

ii

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

i a

TĖVAS IR SŪNUS
4ARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

t

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti(Bus daugiau)

*

AM6ULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChicAtfM

Lieta vių 

Laidotu vią 

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIdJ

2424 WEST 69U STREET' REpubfic 7'1212
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PMtoa HUK, 111 174-4411

1^4 So. HALSTED STREET TeL TArdi 7-1H1

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių
VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus
Mr. ir Mrs. Donald A. Petkus

IR ŠEIMA

♦ BUTKUS - VASATHS
TeL: OLympic 2-1WU

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVR TeL: LAf^yetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-H33 - 11SI

' 5 — Naujienos, Chicago, S, HI. Friday, December 18, 1981



Trumpai visko aukščiausios kokybės na
mie gaminio maišiu. Kūčių stalui 
įvairius silkės, mišraines, šliži-

i kai ir .stintos. 2419 W. Lithua
nian Plaza Court Tel. 476-4622.

(Pr-) j
Antanas Staugaitis iš St. 

Catharines, Ont., Canada, pra
tęsdamas prenumeratą viene- 
riems melams, pridėjo 190 do
lerių Naujienoms paremti. Nuo- 
š rdi p. dėka už nuolatinę pa
rama.

“Siunčiu Naujienoms >*lh 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šv..n- 
cių proga. F. Mcdestavičiėr.ė- 
Mode^ta/’ Ačiū.

- Frances Brundza iš Bloom
ington, Ind., užsisakė Naujienas 
vlcneriems metams. Dėkui.

— Sveikinu Naujienų reduk
ciją bei visą štabą ir linkiu gro 
pasisekimo 19X2 melams. Siun
čiu 10 dol. smulkioms išlaidoms. 
A. Karaliūnas, Cicero, III.’’

— širdingiausi sveikinimai

SLA 63-CIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS i 

< I
Cruet!zio 20 d. 2 val. p.p. Ka- 

'z Mačiuko Beal Estate įstaigoj 
įvyks SLA 63-cios kuopos narių 

f susirinkimas.
I 

į Eina pirminiai rinkiniai. Visi j 
galime užmokėti nario mokestį 
ir privalome nominuoti kandida
tus SLA Pikbniajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., Į 

Į o 1 tą turime baigti. Visi nariai 
j kviečiami atvykti. j

Kuopos Valdyba j

PUOŠNIU PRAEITIES VAIZDŲ
KALĖDOS ATSKLEIDŽIA

Sukeliančios daug sujaudintų ir !
maloniu rūpesčiu, Kalėdų švsn-

* * * 7 Ar

dalykus rusų kalba, nes mums' 
reikės dirbti užfrontėje, todėl 
rusų kalba turi būti labai gerai | 
mokamo. Kiti instruktoriai vo
kiečių kalba.

Turime pasirinkti slapyvardes, 
kuriomis mums išduodami doku] 
mentai. Savo tikruosius var
dus turime užmiršti. Ir tauty
bes turime užmiršti — visi esam 
suomiai. Gerai, kad neteko nė, 
vieno suomio sutikti — būtų 
tikrai nemaloni padėtis išėju
si.

Pamokų kiekvieną dieną turi
me tik po,keturias. Papietavę vi
ri praktikuojamės morzės abėcė
lę, nes ji kai kuriems yra sun
kiai apvaldoma. Užsiimame ir 
sportu. Ypač visiems patiko sli
džių sportas. Sniego danga yra 
gara, o apylinkėje daug kalne
lių, užšalęs ežeras. Ir laiko tam 
turime užtenkamai. -

Iš mūsų, buvusiu kariuome
nės laikų radistų, randasi tik 3 
vyrai. Kiti turi maža supratimo 
apie ryšį. Manoma, kad šešios

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: \ • .4
MUTUAL FEDERAL SAVINGS į

PETRAS KAZAN A U S KAS, Prezidentas t
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747 ’■

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELI1 REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Metų proga mieliems Nauji; nu 
leidėjams ir bendiadarbiams. 
Linkiu nepavargti kovoje dūl 
Nepriklausomos I) e m okratinės 
Lietuvos atstatymo. Sunki kova, 
kuomet trukdo tiltų statytojui. 
Kas bus, kas nebus, b t lietuvis 
nepražus. Pridedu Naujienų pa
ramai 10 dol. B. Novickis

u čia pat. Jas sutinkame
„■ fškilminSai su visoj

papuošimais,;

Antrasis Pasaulinis Karas
sumaniais 

ėmis, sveikinimais, dova- 
s ir pan. Tas yra svečias, 
is pas mus sykį į metus, 
kios ten tolimos praeities, 
s dalimi, rodosi, esame

Teismo P-kas Marijonas šnapš- 
tys ir jo šeima linki S.sems ir 
Broliams šauliams, gimmai- 
ėlanis, bičiuliams, o ypač Sąjun
gos bei Daliniu (kirbės Tcism i 
Nariams Kolegoms TFISe- 
JAMS tyro kalėdinio Džiaugsmo 
ir Laimingiausių N. I9S2 Melu.

mums yra ; 
dėl to, kad 
mūsą pačių ‘ 
likystės iki 1 

pasireiškia

Kalėdų šventės 
<magios ir artimos 
jos yra surištos su 
gyvenimu, nuo kū 
siu dienų, kad jese
kilnesnės nuolaikos ir viltis’ 
šviesesnei ateičiai.

Kalėdų šventes amžių bėgy- 
je buvo sudėta daugybė dvasi-Į 
nių vertybių ir meninio turto,* 
o tas viskas jas dar labiau pa-
puošia.

3 Venta delikatesai atidara 
kasdien nuo 9 iki vai. vak. Na* 
inie gamintos šviežios lietuviš
kos dešros, koldūnai, lašiniuo- 
eiai, žagarėliai, skaniausios bab- 
kos,.napoieonai, tortai, raguoliai 
ir daug kitų neišvardintų lietu-

© Mūsų
mas
ne laikrodžio
jausmais ir mintimis. Tas ilgiau- 
šiai ir geriausiai gyvena, kuris j 
atlieka ka nors naudingo ki
liems.

gyvenimas matuoja-j 
ne metais, bet veiksmais, 

rodyklėmis, bet

4C98-P uap^VO -auoųj
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; DESANTININKŲ MOKYKLOJ

1943 metų vėlyvas ruduo. Kau 
no miestas pilnokas vokiečių ka
reivių. Jų užtiksi visur: kavinė
se, valgyklose, teatre ir gatvėse. 
Ypač daug geležinkelio stotyje 
Vieni atvažiuoja, kiti -- išva
žiuoja. Grįžtantieji iš rytų su
vargę, nusiminę veidai, sujauk
ti rūbai — labai daug išgyvenę.

Prasidėjo nesisekti Rytų fron
te. Lūžo Stalingradas, nesiseka 
ir puolimai- Šalta žiema vėl už
klupo.

Miesto gyventojai, susirūpi-
I nusiais veidais, vienas kito klau- 
i sinėja: kas bus? Nemandagi fro- 
I zė paleidžiama kareivių pusėn' 

— “Halt-Kalt-ZurueckL’ Deja, 
karinė vadovybė dar nepasime
tusi. Jos planai detaliai vykdo- 

1 mi ir toliau. Verbuojami vyrai į 
desantininkų būrius kovai su 
bolševizmu. Karinei vadovybei, 

! žinant pabaltiečių antikomuni- 
stinias nuotaikas, verbavimas 
tokių grupių sunkumų nesuda
ro.

Desantininkų uždavinys bū
tų: sabotažas ir žvalgyba užnu
garyje rusu fronto. Tu vvru ap- 
mokymas bus atliktas Vokieti-
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joje, desantininkų mokyklose.
1944 metų pradžioje mūsų 

grupė iš 15-kos asmenų, dau
giausia kauniečių, išvažiuoja į 
tą mokyklą. Ji randasi Mozūri- 
joje, netoli didoko miesto — 
Alenshtein. Pati mokykla randa
si sunkiai randamoje vietoje, 
prie didoko ežero, miškeliais, 
apaugusioje apylinkėje. Tai bū
ta turtuolio-vasarvietė.

V

Mokykloje randame, jau anks 
čiau atvažiavusius latvių 10 
vyru ir estų — 6 vyrai. Iš viso 
sudarome 30 mokinių grupę.

Truputį pailsėjus ir apsitvar
kius, jau sekančią dieną šaukia
mi į klasę. Čia prisistato busi
mieji instruktoriai. Vienas' iš *ų 
pulkininko laipsnyje, artileri
jos dalinio karys, kiti — žemes
nių laipsnių iš įvairių ginklų 
rūšių, bet daugiausia iš aviaci
jos. Visi gana galonus vyrai.

Minimas pulkininkas dėsto 
špionažą. Jis esąs kilęs nuo Vol
gos. Baigęs karo akademiją ir 
tarnavęs Raudonojoje armijoje* 
Visą 12-ką metų dirbęs vokie
čiams — būvo žvalgybos agen
tas. Laisvai kalba vokiškai ir ru
siškai. Jis sako, kad dėstysiąs

savaitės yra per trumpas laikas, 
"odei mokykla pasirinko radis
tais tik šiuos tris vyrus, o ki
tiems reikėjo mokintis kitų sri
čių — sprogdintojų, slėptuvių 
Įrengėjų, traukinių bėgių ardy
tojų ir t.t. šių mokslų teko ir 
mums paragauti, tačiau daugiau
sia mes dirbome su radijo apa
ratais, su morze.

Sprogdintojai, pasigaminę ma
žą bombelę, eidavo žuvauti. Eže
re iškirsdavo mažą eketę ir įkiš- 
davo savo bombelę. Iškildavo j| 
paviršių gana daug pritrenktų 
žuvų, kurias surinkę parsineš
davo į mokyklos virtuvę. Šei
mininkė pagaminavo pietums 
žuvies. Po keletos tokių “žūva j 
vimo” ekspedicijų pasirodė mo-j 
kykloje girininkas ir šis ‘’spor-Į 
tas” buvo uždrausta, nors į tai * 
nebuvo perdaug kreipiama dė- ] 
mesys, bet pas vokiečius įsaky
mas lieka Įsakymu.

Daug laiko sunaudodavom 
slėptuvių Įrengimui ir priešo 
slėptuvių suradimui. Slėptuvei 
iškasti ir jai užmaskuoti reikė
davo keletos dienų. Paruošus 
slėptuves,, mes eidavome ieškoti 
estų, o šie latvių. Instuktorius 
nuvesdavo grupę, dažniausia at
sistojęs ant slėptuvės, sakydavo:
šiame plote 20 kv. metr. yra slėp 
tuvė. prašom surasti. Puolam 
atydžiai ieškoti, žiūrime mažiau-i 
šią šapelį ir — nerandame. In
struktorius nulipa nuo slėptuvės

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC J 
Skambinti tek 436-7878 
2951 West 63rd StreetLinksmų Kalėdų!

j.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, gr«If, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

liuli. M j

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo klientams ir draugams

Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav. 
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

2200 West Cermak Road Chicago,
Telef.: Virginia 7-8874

III.

SK
&

y

C 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

f Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
svariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda . paskolą 

į seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

viršaus ir sako: — Gal čia, pa- pra£om palikti savo telefono nu-;
žiūrėkite. Prie nūpiauto medžio 
kaimo Įtaisytas Įėjimas. Užmas- 
kaivmas meisteriškas, jokio Įta
rimo. kad čia gali būti slėptuvė 
nėra. Vėliau iš?udrėįome ir pir
miausia apž’ūrė’ome ten, kur in
struktorius štov<

(Iš Sietyno)

— Kancleris Helmut Schmidt 
yra įsitikinęs, kad nežiūrint Įvy
kių Lenkijoje, prezidento Rea- 
gano ir Brežnevo susitikimas 
įvyks.

merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAROMI 
TEST.AMENT.A1

Tuo reikalu jums gali dau< 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*1-

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. L A U R A I T i j 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557‘S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
4^0^55 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybfc 
Pardavimai ir Taisyme 
2646 W»it S^h Strae?
T»L REpublIc 7-154]

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Areher Av»nu«,

Chictgo, III. 60632. T»l. YA 7-595?

Motery PvMk
INCOME TAX SERVIC1 

415? 5. Ateplwood. Tel. 254-745.' 
Taip pit daromi vertimai, pi min R 
l&viatimai, pildomi pilittybįt prl 

tymai Ir kitokį blankai.

Homeowners policy

32MW W. »th Si 
Ever®. Perk, 1H. 
W642, . 424-U54 k“LIUCIJA”į.§ — Sovietų kariuomenės va-

dovybė norėjo atsiųsti koTnisiją 
$ ir savo akimis pamatyti lenkų 
£ nuotaikas, bet gen. Jaruzelskis 

atsisakė tokią delegaciją įsileisti.

WUTM ftEPAVMENT 
.te^TYOVPINCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way tc eguiarty!

4

WEST CERMAK ROAD

by TM Jo$ Gomecu Cę , N Y, NY C I9$l. go proof

CHICAGO, ILLINOIS 0601

PlkXMl YIrglak 7-774T

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

see us for 
financing. 

P AT OUR 10W RATS

Paid tai 
Cc tapeto Jed 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 3%

NUO
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

A ve.. Chicago. IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

CHICAGO REFINER

State Farm Fire and Casualty Cowy

Advokatai

GINTARAS P. ČEP1NA3
Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryti 

Ud 8 raL vak. Šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal ausitarim*.
TU. 776-5162 arta 776-51W

164S West 63rd Street
Chfearo. ID. 60621

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

, P kai žmonės taip ilgai k^ nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

WILL PAY THE HIGHEST 
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER IN ANY FORM 
MARKED OR UNMARKED 

10K-12K-14K-18K-20K-22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum, Gold Plate & Filled 

Diamonds, Silver-Chip 
X-Ray, litho film, 
electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carfoil, Chgo., 60607 

(3121 421-1402

— Lenkų prekybos minister’s 
Marian Mankievič, Jaruzelskio 
įgaliotas, aiškina vokiečiams, 
kad lenkai, negavę naujos pa
skolos, negalės mokėti kitų 
skolų.

— Praeitą trečiadienį nžsida-

Philadelphia Journal.- Trys dar
bininkų unijos pakėlė tokius di
delius reikalavimus, kad laik
raštis nepajėgė atsispirti.

6 — Naujienda, Chicago, 8, BL Friday, December 18, 1981




